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Benvolguts i benvolgudes excursionistes, 
 
Per a qualsevol tràmit o informació que no pugueu realitzar per correu electrònic a 

l’adreça correu@excursionistes.cat posem a la vostra disposició aquest número de 
telèfon mòbil: 636 214 880 (horari de 19 a 21 hores) per atendre les vostres consultes. 
 
Les reunions de Junta d’EXCURSIONISTES.CAT es fan tots els dimarts -no festius- de 
19.00 a 20.15, al Centre Cívic M. Aurèlia Capmany, a l’avinguda d’Àngel Sallent 55, de 
Terrassa. Agost tancat. 
 

AGENDA 

Maig 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Dimecres 3 D’Oix a Ortellà  VETERANS 

Diumenge 7 
 

I Etapa: Castellar de N’Hug – Fonts del 
Llobregat – La Pobla de Lillet 

 
Ruta Llobregat 

(Berguedà, Bages, Baix 
Llobregat) 

 

HISTÒRIA 

Diumenge 7 

 
Diumenge de Marxa Nòrdica a Prats del 

Lluçanés 
 

 
T-Marxa 
Nòrdica 

Dissabte 13 XII Girona (Temps de flors)  CULTURA 

Dissabte 13 El canal d’Urgell al seu pas per les Garrigues  
C.U.B. Sense 

Presses 

Dissabte 20 Puig Peric 2810m. (Capcir) Cims Comarcals MUNTANYA 

Diumenge 21 7a Etapa: Terrassa - Montserrat 
Els camins de St Jaume 

per Catalunya.  

(Girona-Montserrat) 

HISTÒRIA 

Diumenge 21 
Sant Julià d’Atura – Torrent de Colobrers, 

Sabadell 
 

T-Marxa 
Nòrdica 

Dissabte 27 i 
Diumenge 28 

Darrera etapa: 
REFUGI DEL CARO - FREDES 

GR7 i GR171 
(La Seu d’Urgell – Refugi 

del Caro) 
SENDERS 2008 

Dimecres 31 
Sant Llorenç del Munt: Torrent de la 

Cansalada i Balma de l’Espluga 
 VETERANS 



 

*Dissabte 3 
JUNY 

Tram de Sabadell a Terrassa 
Camins de St Jaume - 

XXVI Setmana del Medi 
Ambient 

HISTÒRIA 

*Diumenge 4 
JUNY 

2a etapa: La Pobla de Lillet – Guardiola de 
Berguedà (Ruta Llobregat) 

 
Ruta Llobregat 

(Berguedà, Bages, Baix 
Llobregat) 

 

HISTÒRIA 

 

 
 

* A TOTS ELS ASSOCIATS I ASSOCIADES: 
 

Us recordem que heu de renovar la vostra condició de socis/sòcies, ingressant 
20€ (si rebeu el programa d’activitats per correu electrònic) o 25€ (si el rebeu per 
correu postal). El número IBAN del compte és el  ES84 0182 6260 0802 0802 0521 
(BBVA). Us preguem indiqueu NOM i COGNOMS per facilitar la vostra 
identificació. 
* ALS QUI DESITGEU ASSOCIAR-VOS: 
 

Heu de passar un dimarts no festiu per la nostra seu social, amb la finalitat de 
complimentar alguns tràmits administratius. Es una condició indispensable.  
 

 

* ALS QUI DESITGEU TRAMITAR LA TARGETA DE LA FEEC.  
 

Podeu assistir un dimarts no festiu a reunió de Junta on us informaran de les 
modalitats existents, i aportant les dades dels interessats i el cost de la targeta, us en 
podrem fer els tràmits corresponents. 
 

 

 
 

 

VOCALIA DE VETERANS 

D’Oix a Ortellà 
 

Dimecres, 3 de maig 

Descripció de la sortida: 

Un altre vegada, us proposem de realitzar un petit tram del GR 1. Aquest és un Sender 
de Gran Recorregut o Sender Històric que uneix les poblacions de Sant Martí d’Empúries 
(Alt Empordà) amb la de Fisterra (Galícia), que va des de la Mediterrània fins l’Oceà 
Atlàntic. 



En aquesta ocasió caminarem pel l’Alta Garrotxa. Iniciarem la marxa a Oix i l’acabarem 
a Tortellà. Pel camí podrem gaudir de la bellesa de dos magnífics ponts: el d’Oix –que 
servia per travessar la riera de la Vall del Bac- i el pont de Sadernes –sobre el riu Llierca. 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: 

A les set del matí (7 hores) a l’Estació d’Autobusos. 

Desplaçament: en autocar. 

Llargada de la caminada: uns 13 quilòmetres. 

Desnivell positiu: uns 400 metres de pujada acumulada. 

Desnivell negatiu: uns 500 metres de baixada acumulada. 

Temps de la caminada: unes 5 hores. 

Tornada cap a Terrassa: a partir de les cinc (17 hores) de la tarda. 

Arribada a Terrassa: al voltant de les set de la tarda (19 hores). 

Vocal: Ferran Berenguer 

Notes: 

• Pressupost: autocar 15 € socis / 20 € no socis. 

• Dinar de restaurant: preu al voltant de 15 €. 

• Cal fer la inscripció entre els dies 24 d’abril (primer dia) i 30 d’abril (darrer dia) trucant 

per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp1 o per correu electrònic al Joan 
Miquel (mòbil: 696 962 440 – correu electrònic: joanaznal@telefonica.net) 

• Si es produeix una baixa més tard del dilluns 1 de maig s’haurà d’abonar el cost de 
l’autocar. 

• Cal portar roba i calçat adequat, pals per caminar (opcional), beguda i un bon esmorzar. 

Recomanem tenir el Carnet Federatiu de la FEEC del 2017. 

1 Si feu servir el WhatsApp escriviu el vostre nom i cognom en el missatge. 

 

 

 

 

 
 



VOCALIA d’HISTÒRIA 

 

NOU CICLE 

(Berguedà – Bages – Baix Llobregat) 
 

1a etapa: Castellar de N’Hug – Fonts del 
Llobregat – La Pobla de Lillet 

 

Diumenge, 7 de maig de 2017 

Iniciem aquest nou cicle de 12 etapes, que té com a fil conductor el Llobregat, el qual 
seguirem des del naixement fins a la desembocadura, després de recórrer prop de 200 
km. 

En aquesta primera etapa visitarem -entre altres elements d’interès- Castellar de n’Hug, 

les Fonts del Llobregat, l’ermita romànica de Sant Vicenç de Rus, la Pobla de Lillet  i el 
Monestir de Santa Maria de Lillet. 

Itinerari previst: Castellar de n’Hug, Fonts del Llobregat, Molí d’Orriols, Molí de les Fonts, 
la Farga Vella, Sant Vicenç del Rus, la Farga Nova, la Farga de Sant Vicenç de Rus, Pont 
de Monell, Pal de l’Os, Capella de Sant Jaume del Clot del Moro, la Pobla de Lillet, església 
parroquial de Santa Maria de la Pobla de Lillet, Pont Vell, ermita de Sant Antoni, Camí 

Ral, església romànica “rodona” de Sant Miquel de Lillet, Monestir de Santa Maria de 
Lillet, i tornada a la Pobla de Lillet. Uns 15 km aprox. 

Nota. Es previst visitar el Monestir de Santa Maria de Lillet. En el moment de fer les 
inscripcions confirmarem aquesta possible visita. 

* Lloc i hora de sortida: estació d’autobusos de Terrassa, a les 7:00. 

* Tornada: a darrera de la tarda 

* Vocals: Isidre Isern, Ramon Aranda, Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez. 

* Pressupost: cost de l’autocar socis 17 € / no socis 20 € 

* Cal portar l’esmorzar i dinar. 

* El desplaçament d’anada i de tornada es farà en autocar de 30 places. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 4 de maig –o abans en cas d’exhaurir-se les 
places de l’autocar. 
* Inscripcions i més informació: al telèfon 609.403.750. (Només us podem atendre de 
18 a 20 hores). 

 

 
 

 



T-Marxa Nòrdica Terrassa 
 

Diumenge de la Marxa Nòrdica a Prats del 
Lluçanés 

Diumenge, 7 de maig 

Excursió organitzada per T-MARXA NÒRDICA TERRASSA des d’Excursionistes.cat 
Hora de trobada a Terrassa: 07:00h 
Lloc de trobada a Terrassa: Hotel Don Cándido. 

Distancia: 18 Km. 
Nivell: Moderat. 
Recorregut: Ruta Circular, passant per l’església de Santa Eulàlia de Pardines, l’església 
romànica de Sant Andreu de Llanars o el safareig públic. 
 
En acabar anirem a dinar a l’àrea de pícnic de la Font de les Coves. 
Web ajuntament Prats de Lluçanès:  

http://www.pratsdellucanes.cat/web/index.php/turisme/llocs-d-interes/santa-eulalia-
de-pardines 
 
Desplaçament en cotxes particulars, sempre hi ha places disponibles, despeses a 
compartir. 
 
No cal inscripció prèvia a la sortida, només cal ser a l’hora i el lloc indicats. 

 
Més informació a: http://tmarxanordica.wixsite.com/tmarxanordica 
 
Material necessari:  pals de marxa nòrdica (disposem de lloguer), roba i calçat apropiat 
per caminar per la muntanya, esmorzar, dinar i beguda. 

Vocals: Imma Molina i Pep Cuadra 

Ni els organitzadors ni l’entitat NO es fan responsables dels accidents o danys que puguin 
rebre o produir els participants, si bé vetllaran per tal d’evitar-los. 

 

 
 

VOCALIA DE CULTURA 
 

(XII) Girona Temps de Flors 
 

Dissabte, 13 de maig 

Girona, Temps de Flors es una festa que consisteix en l’exposició de flors en 
monuments, aparadors, patis i jardins per tota la ciutat de Girona. Constitueix una de les 
festes primaverals més espectaculars del país, on molts racons de Girona s’omplen de 
composicions florals. També és l’ocasió ideal per visitar els patis i jardins del Barri Vell 
que s’obren al públic en aquestes dates. 

Va començar a celebrar-se l’any 1955 com un simple exposició de flors a l’església de 
Sant Domènec. Al llarg dels anys -arriba enguany a la 62a edició-, la mostra ha 

http://www.pratsdellucanes.cat/web/index.php/turisme/llocs-d-interes/santa-eulalia-de-pardines
http://www.pratsdellucanes.cat/web/index.php/turisme/llocs-d-interes/santa-eulalia-de-pardines
http://tmarxanordica.wixsite.com/tmarxanordica


evolucionat fins convertir-se en una espectacular mostra de creacions florals, clàssiques 
o experimentals, en els monuments més emblemàtics de la ciutat. Enguany, en un total 
de 126 punts (interior i exteriors). 

La sortida constarà de dues part: la primera es farà en grup i es visitaran uns quants 
elements arquitectònics guarnits (Sant Nicolau, Sant Pere de Galligants, monestir de Sant 
Daniel i el Passeig de la Muralla). 

Una vegada arribats a la Plaça del Vi (davant de l’Ajuntament de Girona) ens dividirem 
en petits grups -de 4 o 5 persones- per tal de poder visitar cadascú al seu aire la ciutat. 
En aquest mateix punt, ens retrobarem a mitja tarda per retornar a casa. Donarem a les 

persones inscrites un plànol informatiu amb la ubicació de tots els elements. 

* Lloc i hora de sortida: estació d’autobusos de Terrassa, a les 7:00. 

* Tornada: a darrera de la tarda. 

* Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez. 

* Pressupost: cost de l’autocar socis 17 € / no socis 20 € 

* Cal portar l’esmorzar i dinar. 

* El desplaçament d’anada i de tornada es farà en autocar de 30 places. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 11 de maig –o abans en cas d’exhaurir-se les 
places de l’autocar. 

* Inscripcions i més informació: al telèfon 609.403.750. (Només us podem atendre de 
18 a 20 hores).  

 

 

 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 
 

El canal d’Urgell al seu pas per les Garrigues 
 

Dissabte, 13 de maig 

 
Excursió diürna amb bicicleta de muntanya, organitzada pel Col·lectiu d’Usuaris de la Bici 
SENSE PRESSES des d’Excursionistes.cat. 

L’itinerari previst comença l’estació de Bellpuig. Sortirem de la població en direcció 
Belianes i, just passat el Convent de Sant Bartomeu, girarem a la dreta per agafar el camí 
del Canal d’Urgell. El seguirem vers Arbeca tot passant per davant de la Fortalesa dels 
Vilars, un jaciment ibèric ocupat des del segle VIII al IV aC. De nou pel Canal d’Urgell, 
en aquest cas, seguint la Sèquia Quarta, arribarem a Juneda. Donarem la vota a la 
població i anirem vorejant el canal fins a Les Borges Blanques. Tornarem a Arbeca i, 
d’aquí, seguirem cap a Vilanova de Bellpuig i tornarem a arribar al nostre punt de partida. 
És una ruta circular que no presenta dificultats a nivell de desnivell, ja que 



majoritàriament circula pel costat del canal. En total pedalarem entre 50 i 55 km. 
Consulteu el track: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14301025 (falten els 
trams d’anada i tornada a Arbeca). 

* Lloc i hora de sortida: a l’estació de Renfe de Terrassa a les 8:35 hores. El tren, direcció 
Lleida, surt a les 08.48 hores. Baixarem a l’estació de Bellpuig a les 10.53 hores, moment 
en què començarem a pedalar. 

NOTA: qui vulgui també es pot desplaçar en cotxe fins a Bellpuig, ja que és una ruta 
circular i s’estalvia l’estona de tren. Si ho podem muntar, intentarem que el desplaçament 
sigui tot en cotxes particulars i així no depenem dels trens. Cal ser a Bellpuig a les 10.30 

hores, a punt per pedalar. 

* Tornada: al llarg de la tarda, en tren des de Bellpuig (intentarem agafar el de les 16.39 
h). Si anem en cotxes, la tornada pot ser més variable. 

* Material necessari: bicicleta, casc, material per a possibles punxades, esmorzar i dinar. 

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: Bitllets de tren d’anada i tornada (uns 15-18 € en total) 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 12 de maig) a l’adreça electrònica 
cub.sensepresses@gmail.com. Podem limitar el nombre de participants. Els menors han 
d’anar acompanyats d’una persona adulta. 

Ni els organitzadors, ni l’entitat NO es fan responsables dels accidents o danys que puguin 
rebre o produir els participants, si bé vetllaran per tal d’evitar-los. 

Aquesta excursió NO es cap prova competitiva. La intenció és una pedalada pel recorregut 
del canal d’Urgell. 

 

 

 

VOCALIA DE MUNTANYA 
 

Puig Peric 2810m. (Capcir) 
 

Dissabte, 20 de maig 

 
Desde la Vocalia de Muntanya d’Excursionistes.cat, us convidem a fer amb nosaltres 
l’ascensió al cim del Puig Peric que amb els seus 2.810 m es el sostre del Capcir. Farem 
un recorregut amb sortida i arrivada desde la presa de les Bulloses. Tindrem un paissatge 
d’alta Muntanya i unes vistes magnifiques del Pirineu Oriental. 

-Itinerari: Presa de les Bulloses – GR10 – Pasarela – Estany de l’Esparver – Refugi – 
Cresta – Puig Peric – coll – Petit Peric – Estany de la Llosa – GR10 – Presa de les Bulloses. 

-Distancia: 17.5km          -Desnivell: 1.000m         -Duració: 7h (sense parades). 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14301025
mailto:cub.sensepresses@gmail.com


-Material: Botes de Muntanya – Grampons – Pals de trecking (amb rosetas) – Roba 
d’abric – Piolet (recomenat) – Frontal. 

*Obligatori: Tindre llicencia de la FEEC o assegurança especifica. 

-Vocals: Pep Roca, Inés Valero i Jaume Pavón. 

– Desplaçament: Amb vehicles particulars. 

-Joc i hora de la sortida: Hotel Don Candido de Terrassa a les 5h. 

-Inscripcions: Del 1 de maig fins al 19 de maig trucant al 636214880 de 19h a 23h. 
(Abstenirse personas que mai hagin vingut amb la Vocalia de Muntanya 
d’Excursionistes.cat) 

 

 

 

VOCALIA d’HISTÒRIA 

 
Els camins de St Jaume per Catalunya  

(Girona – Montserrat) 
 

7a etapa: Terrassa a Montserrat 
 

Diumenge, 21 de maig 

 
7ª etapa: Terrassa a Montserrat (24,5 km. aproximadamnt) 

DIFICULTAT: ALTA 

Setena i última de les etapes del cicle que ens permetrà resseguir el traçat de la Via 
Augusta des de Girona fins a Montserrat. 

Itinerari previst: 

TERRASSA, la Seu d’Ègara, Plaça Vella, Pare Llaurador, Pont de Vacarisses, Torrent de 
la Maurina, Riera de Gaià, Torrent del Llore, Can Coll Cardús, Can Boixadell, Torrent de 
Sant Jaume, Torreblanca-Estació RENFE, Hostal de Can Torrella, Can Castellet de Dalt, 
VACARISSES-Estació RENFE, Riera del Palà, Hostal de la Creu de la Guardiola, Pont 
sobre el riu Llobregat, MONISTROL DE MONTSERRAT, La Font Gran, La Bestorre, Camí 
de les Aigües i Monestir de Montserrat. 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: Plaça del Rector Homs, a les 7:00 del matí. Tornada: 
al llarg de la tarda. 

* Activitat organitzada conjuntament amb Excursionistes.cat. 

* Vocals: Andreu Alcaraz, Carme Carrique i Joan Miquel Aznal. 



* Pressupost: cost de l’autocar socis 8 € / no socis 10 €, els menors de 18 anys, 5 €. Els 
associats/des a l’atur 5 €. 

* La tornada des de Montserrat  es farà amb un autocar de 55 places. Data límit per fer 

les inscripcions: dijous 18 de maig o abans, en cas de quedar exhaurides les places 

* Inscripcions i més informació: al telèfon 646.615.016 (Només us podem atendre de 19 
a 22 hores), o als correus electrònics: amicscamisantjaume.terrassa@hotmail.com, 
andreualcaraz@gmail.com 

Propera etapa: Juny 2017, Cerbère a Colera. 

L’organització no es farà responsable dels danys que puguin causar o causar-se els 
participants derivats d’imprudències o negligències dels mateixos. El fet d’inscriure’s en 
aquesta activitat suposa l’acceptació plena d’aquestes normes. 

 

 
 

T-Marxa Nòrdica Terreassa 
 

Diumenge de la Marxa Nòrdica a 
Sant Julià d’Altura – Torrent de Colobrers, 

Sabadell 

 

Diumenge, 21 de maig  

Excursió organitzada per T-MARXA NÒRDICA TERRASSA des d’Excursionistes.cat 

Hora de trobada: 8:30h 
Punt de trobada: pàrquing de l’àrea de pícnic de Sant Julià d’Altura, Sabadell. 
Distància: 19 qm 
Nivell: moderat-alt (per la distància) 
Aquest diumenge farem una ruta circular per Sant Julià d’altura, torrent de Colobrers, i 
fonts de la Gotella i la Moreria. 
 
Us insereixo l’enllaç de la ruta 
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13069897 
Desplaçament en cotxes particulars, sempre hi ha places disponibles, despeses a 
compartir. 
 
No cal inscripció prèvia, només cal ser a l’hora i el lloc indicats. 
Més informació a: http://tmarxanordica.wixsite.com/tmarxanordica 

Material necessari:  pals de marxa nòrdica (disposem de lloguer), roba i calçat apropiat 
per caminar per la muntanya, esmorzar i beguda. 

Vocals: Imma Molina i Pep Cuadra 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13069897
http://tmarxanordica.wixsite.com/tmarxanordica


Ni els organitzadors ni l’entitat NO es fan responsables dels accidents o danys que puguin 
rebre o produir els participants, si bé vetllaran per tal d’evitar-los. 

 

 

 

VOCALIA DE SENDERS DES DE 2008 

 

Camins del Sender de Gran Recorregut GR7 i GR171 

La Seu d’Urgell – Refugi del Caro 
 

24 etapa (darrera): REFUGI DEL CARO - FREDES 
 

Dissabte, 27 i diumenge 28 de maig 

Avui ha de ser un dia fantàstic i meravellós (és per a mi la meva més sincera expressió 
de ser tant feliç), que em fa transmetre la meva més entranyable alegria de dir-vos en 
veu alta i donant un «a reveure» amb un somriure als meus expressius llavis i ulls, i 
també amb una petita llàgrima, per aquest gran amic camí com és el conegut e inoblidable 
i entranyable GR 171, GR 171.1, GR 171.3 i altres corresponents, essent a dins meu com 
un camí amorós i sensible, recordat per la Serra de Pandols i la Serra de Cavalls (totes 
dues com un amagatall sensible), les quals han sigut el més agressiu que hem fet i us he 

fet «sentir» durant els aproximadament 286,505 kilòmetres que porteu fets a la vostra 
esquena, doncs és dels llocs per on hem anat passant… Ara, fa tristesa recordar-ho al 
cap d’uns quants anys (uns 78), si més no, ara torna a regnar la PAU. 

   Doncs és veritat  … per un costat s’ha acabat el GR 171, i per un altre hem de dir que 
en acabar-lo portarem 202 kilòmetres i escaig, en el que és el conegut i preciós GR 7; 
ara, però no venim d’Esparta, i fent el noble i gran camí que travessant tot Grècia, passa 
per Bulgària, Eslovènia, el nord d’Itàlia, el sud de França, per tot el Principat d’Andorra, i 
que travessa la frontera per Catalunya… ara, un cop acabem a la província de Castelló, i 
després de fer tot el País Valencià i també Múrcia, segueix fins a terres d’Andalusia per 
acabar en una platja banyant-se al’Oceà Atlàntic, concretament a l’estret de Gibraltar. 
Ara toca descansar d’aquests bons moments que amb la vostra companyia hem anat 
vivint i fent aquest camí per les muntanyes catalanes. 

   Ara estem la comarca del Baix Ebre però quasi sense fer soroll entrarem a la comarca 
del Montsià. I mentre estem al refugi de Font Ferrera escara ens situem a la comarca 
catalana, mes un cop anem a fer l’última etapa, si el temps ho permet, al cap d’una hora 
de caminar, concretament quan passeu pel Coll de Manado, entrarem en la «Sierra de 
Fredes» i més concretament al país València, de les comarques de Castelló. 

     Ara i a través del mapa de camins, refugis, passos, pistes, carreteres  i els  senders 

del Gran Recorregut, on unim Andorra amb Fredes, a base de milers de camins i 
trifurques, que des de la Seu d’Urgell  s’aniràn atravessant per tota la geografia catalana, 
fins arribar en primer lloc al refugi de Caro, i després acabar al poble del país veí que és 
Fredes, tot això amb el recompte d’uns 400 kilòmetres aproximadament. Per tant anem 
a fer amb tots vosaltres, si voleu i accepteu el que s’anirà fent; així, si voleu podeu venir 
a fer aquest final engrescador i encisador camí amb nosaltres. 

                        Els Guies de la Vocalia de Seders des de 2008 



                                                  A Reveure !!! 

Itinerari previst: 

   REFUGI DE CARO, el GR davalla per la pista cimentada que surt de davant la terrassa 
del refugi, aquí es el punt on es el principi i final del que ha sigut fin avui un fidel seguidor 
el GR 171 (1.090 m); Bifurcació, pal indicador, es tracta de la carretera del Cargol, de 
Roquetes al Pla del Bascar; HOSTAL DEL PORT, a l’esquerra de la carretera, se segueix 
tos girant al sud; COLL DE LA CARRASQUETA, en la bifurcació es deixa la carretera de les 
Foies a la dreta es puja a l’esquerra per la pista de Fredes – Beseit (1.060 m); Bifurcació, 
pal indicador, a la dreta va la pista i el PR-C 10 cap a Beseit, el GR va cap a l’esquerra; 

COLLADA DE PALLERS, es passa a l’altre vessant (1.200 m); Portell, el camí segueix 
davallant de flanc; FONT ROJA, a 10 metres a la dreta del camí sota una balma; COVA 
DEL VIDRE, a la dreta del camí, és interessant la seva visita ja que és molt a prop (1.080 
m); Collada, pal indicador, el GR gira a la dreta i va per la pista; Cruïlla, pal indicador, a 
l’esquerra va la pista cap a Mas de Barberans, el GR va al sud-oest per la pista de Casetes 
Velles, més endavant es deixa una pista a l’esquerra tancada amb una cadena; FONT DE 
LA LLAGOSTA, bassa per a apagar incendis i abeurador a mà esquerra; Boca de mina, 
està abandonada i queda a la dreta, se segueix la pista (1.080 m); CASETES VELLES, es 

passa pel costat d’uns xalets, a mà esquerra es deixa el PR-C 82 que va a la Sénia; 
Bifurcació, pal indicador, es va a l’esquerra es deixa la pista; REFUGI MAS DELS FRARES, 
el GR passa per la porta del refugi i va al sud-sus-oest tot baixant pel camí (1.200 m); 
Bifurcació, es deixa un camí a l’esquerra (1.180 m); Bifurcació, pista que va a Vallcanera 
i es al sud-oest; Bifurcació, es deixa la pista i es va per un camí a l’esquerra que flanqueja 
el Negrell (1.120 m); FONT DEL BASSIOL, es a l’esquerra del camí (1.180 m); Bifurcació, 
el GR va al sud-oest per la pista de Fredes; Bifurcació, es puja al sud per la pista del 
refugi; REFUGI DE FONT FERRERA, punt de confluència amb el GR 8 (1.200 m) aquí 
deixarem aquest complert e inoblidable camí que es el GR gracies a tot ell, quan portem 
19,800 kilòmetres 

   Ens trobarem per esmorcar i un cop estiguin llestos els Guies de la Vocalia de Senders 
des de 2008, (aproximadament sobre’s les 10 hores del mati), començarem a caminar a 
fora del REFUGI DE FONT FERRERA; el GR segueix la pista; Bifurcació, pal indicador, a 

l’esquerra va el PR-C 16-1 cap a la Sénia i a un minut hi ha la Font Ferrera, el camí va a 
l’oest; COLL DE MANADO, el GR davalla al sud-oest ja per terres del País Valencià (1.250 
m); PINAR PLA, pal indicador, es segueix la pista cap al sud (1.200 m); Cruïlla, es deixa 
una pista a la dreta, i es puja al sud-oest; Bifurcació, dalt d’un llom es deixa la pista a la 
dreta i es davalla per un camí a mà esquerra; Creuament, es va a la dreta tot baixant; 
Bifurcació, es deixa una pista a l’esquerra que baixa (1.100 m); Caseta, el GR hi arriba 
pel darrera gira a la dreta i passa per un camí de pedres elevat damunt dels camps; 

Carrer d’Enmig de uns 50 metres després l’església a uns 15 metres i a continuació el 
carrer Major 25 metres, per tant em aconseguit arribar a FREDES !!!, i acabem el GR 7 i 
en aquest lloc en-comença la carretera de sortida o d’accés a la població (1.100 m). 

Distància:     26’600 kilòmetres. 

Dificultat:     Mitjana Alta 

Vocals:          Núria Arman, Antònia Roman i Isidre Isern. 

Sortida:         A les 6h 30′ del matí en el camp de futbol del Terrassa. 

Pressupost:   20 €  per persona. 

Inscripcions: Al telèfon 649 425 011 (vespres) abans del 20 de març. 



Notes:           El desplaçament es farà amb un vehicle de 32 o 40 places; en el cas 
d’exhaurir-se’n les places, es donarà per tancada la llista d’inscrits. 

L’organització no es farà responsable dels danys que puguin causar o causar-se els 

participants durant l’etapa programada del present GR. Tots els que estiguin inscrits 
tenen el deure de fer efectiu les despeses del autocar. 

El fet d’inscriure’s en aquesta activitat suposa l’acceptació plena de les normes donades 
per els guies, les que donaran els guies, ames de les anunciades al inici de cada sortida 
per fer l’etapa o tram del actual GR. 

 

 

 

VOCALIA VETERANS 
 

Sant Llorenç del Munt: Torrent de la Cansalada i 
Balma de l’Espluga 

 

Dimecres, 31 de maig 

Descripció de la sortida: 

Es tracta de realitzar una ruta matinal que ens portarà a conèixer una petita zona del 
Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

Començarem a caminar a l’Alzina del Sal.lari en direcció al Coll de Tres Creus i al Coll del 
Correu. Una vegada que hàgim arribat a l’ultim coll, baixarem al Torrent de la Cansalada 
per tornar a pujar tot seguit a la Balma de l’Espluga i retornar a l’Alzina del Sal.lari, 

aquesta vegada pel Coll de Tanca i el Coll de Boix. 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: A dos quarts de vuit del matí (7,30 hores) a l’Estació 
d’Autobusos. 

Desplaçament: cotxes particulars. 

Llargada de la caminada: uns 11 quilòmetres. 

Desnivell positiu: uns 500 metres de pujada acumulada. 

Desnivell negatiu: uns 500 metres de baixada acumulada. 

Temps de la caminada: unes 5 hores. 

Tornada cap a Terrassa: a partir de les dues (14 hores) de la tarda. 

Vocal: Antonio Hernàndez. 

Notes: 

• Pressupost: 4 € que s’hauran de donar al xofer del cotxe amb qui anem. 



• Cal fer la inscripció entre els dies 22 de maig (primer dia) i 28 de maig (darrer dia) 
trucant per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp o correu electrònic al 
Antonio Hernàndez (mòbil: 686 334 015 – correu electrònic: zanaco50@gmail.com). 

• Cal portar roba i calçat adequat, pals per caminar (opcional), beguda i un bon 
esmorzar. 

Recomanem tenir el Carnet Federatiu de la FEEC del 2017. 

________________________________________________________________ 

Si feu servir el WhatsApp escriviu el vostre nom i cognom en el missatge. 

 

 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

XXVI Setmana del Medi Ambient 
 

Tram de Sabadell a Terrassa 

*Dissabte, 3 de juny 

Excursió matinal que ens permet seguir el tram del Camí de Sant Jaume per Catalunya, 
que uneix les poblacions de Sabadell i Terrassa. Aquest traçat coincideix integrament 
amb l’històric Camí Ral que uneix les dues poblacions. 

Sortida organitzada conjuntament per Excursionistes.cat (Vocalia d’Història), 
A.C.E.P.A.C. (Associació Catalana per a l’Estudi i la Protecció d’Antics Camins) i Amics del 

Camí de Sant Jaume de Terrassa. 

Itinerari previst: Sabadell (església parroquial de Sant Feliu, plaça de l’Àngel, Creu 
Baixa, plaça del Batlle Marcet, Creu Alta, església parroquial de Sant Vicenç de Jonqueres, 
Font Rossella, Can Llong), Plans del Mas Canals, Hípica, torrent de la Betzuca, entrem al 
nucli urbà de Terrassa (pont del Camí dels Monjos, riera de les Arenes, Placeta de la 
Creu, c/ Major de Sant Pere, Conjunt monumental de la Seu d’Ègara –Sant Pere, Sant 
Miquel i Santa Maria). Uns 12 quilòmetres, aproximadament. 

* Lloc i hora de sortida: Estació RENFE de Terrassa-Nord, a les 8 del matí. 

* El desplaçament d’anada fins a Sabadell es farà en tren. Arribada prevista a Terrassa 
als volts de les 14 hores. 

* Pressupost: 2 € (cost del bitllet del tren + llibretó). 

* Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez 

* Inscripcions i més informació: al telèfon 609.403.750. (Només us podem atendre de 
18 a 20 hores). 



 

 

 

VOCALIA DE VETERANS  

 

Ruta del Llobregat 

(Berguedà – Bages – Baix Llobregat) 
 

2a etapa: La pobla de Lillet – Guardiola de 
Beguedà 

 

Diumenge, 4 de juny 

2a. etapa d’aquest cicle que té com a fil conductor el Llobregat, el qual seguirem des del 

naixement fins a la desembocadura, després de recórrer prop de 200 km. 

En aquesta ocasió visitarem -entre altres elements d’interès- els nuclis històrics de la 
Pobla de Lillet i Guardiola de Berguedà, així com les ermites de Santa Cecília de Riutort i 
de Santa Eulàlia de Vilella, fent servir en gran part de la ruta el Camí Ral de la Pobla de 
Lillet a Guardiola de Berguedà. 

Itinerari previst: Pobla de Lillet (Església parroquial de Santa Maria, plaça de l’Església, 
c/ Vell, Plaça del Fort, c/ de la Callisa, Plaça de Sant Isidre), font i Capella de Sant Isidre, 
Capella de la Mare de Déu dels Dolors, Collet del Tonedor, torrent del Clot del Sofre, Rec 
de Saragó, Rec de Santa Magdalena, can Fumanya, torrent de la Sala, torrent de Puigcal, 
Rec de Santa Cecília, Ermita de Santa Cecília de Riutort, el Riutort, Bosc de Cal Cost, 
Vilella, ermita de Santa Eulàlia de Vilella, serra de Vilella, Cal Companyò, Clot de la 
Gavernera, Cavallera, els Guixassos, i entrem a Guardiola de Berguedà (Església 

parroquial de la Puríssima). Uns 17 km aprox. Dificultat Mitjana. 

* Lloc i hora de sortida: estació d’autobusos de Terrassa, a les 7:00. 
* Tornada: a darrera de la tarda. 

* Vocals: Isidre Isern, Ramon Aranda, Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez. 

* Pressupost: cost de l’autocar socis 17 € / no socis 20 € 

* Cal portar l’esmorzar i dinar. 

* El desplaçament d’anada i de tornada es farà en autocar de 30 places. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 1 de juny –o abans en cas d’exhaurir-se les 
places de l’autocar. 

* Inscripcions i més informació: al telèfon 609.403.750. (Només us podem atendre de 
18 a 20 hores). 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
                                      

Entitat associada a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:                   
 

 

 

 


